
Ako ay isang manggagawang migrante, may hawak 
ng visa o isang estudyante mula sa ibang bansa at 
nangangailangan ng tulong sa aking mga karapatan sa 
lugar ng trabaho. 
Para sa payo, bisitahin ang Migrant Workers Centre 
website dito o tawagan ang 03 0659 3516. Maaari mo 
ring bisitahin ang Fair Work website dito

Ako’y nag-aalala tungkol sa aking kalusugan at kaligtasan sa 

trabaho
Kontakin ang iyong taga-empleyo o iyong Kinatawan sa 
Kalusugan at Kaligtasan (Health & Safety Representative).  
Maaari mo ring kontakin ang WorkSafe Victoria sa 1800 136 
089 o bisitahin ang website dito.  Matatagpuan ang mga 
mapagkukunan dito na isinalin sa iyong wika

Nasa ibaba ang mga serbisyong libre at kompidensyal mula 
sa iba-ibang organisasyon.  Ang mga pang-wikang suporta at 
serbisyo ng interpreter ay makukuha sa TIS National.  Mayroong 
mga link na naki-click. 

Kailangan ko ng tulong sa aking mga karapatan sa lugar ng 
trabaho tulad ng suweldo, bakasyon o pagkawala ng trabaho 
Para sa payo sa iyong mga karapatan sa lugar ng trabaho, 
kabilang ang suweldo at bakasyon, maaari mong bisitahin ang 
Fair Work Ombudsman website dito o tawagan ang 13 13 94.  
Para sa tulong sa iyong wika, bisitahin ang website dito. Para 
sa impormasyon tungkol sa mga karapatan sa paggawa at sa 
batas, bisitahin ang JobWatch website dito o tawagan ang 03 
9662 1933

Kailangan ko ng tulong o payo sa isang ligal na problema  
Para sa impormasyon tungkol sa iyong mga ligal na 
karapatan at imigrasyon, bisitahin ang Victoria Legal Aid: 
website dito o tawagan ang 1300 792 387.  Para sa ligal 
na tulong para sa mga refugee, migrante at mga taong 
naghahanap ng asylum, bisitahin ang refugee legal website 
dito o tawagan ang 03 94130100

SINO ANG KOKONTAKIN

Para sa interpreter kontakin 
ang libreng Translating and 
Interpreting Service (TIS)

Kailangan ko ng tulong 
para maunawaan ang 

aking mga karapatan sa 
trabaho o payong ligal sa 

panahon ng COVID-19

1 I-dayal ang TIS National sa 131 450

Sabihin ang iyong wika, halimbawa Mandarin, at 
hintayin na ikonekta ka sa isang interpreter2

Hintayin mong maikonekta ka sa organisasyon4

3
Kapag konektado ka na sa isang interpreter, 
sabihin ang iyong pangalan, ang organisasyon 
na gusto mong kausapin at ang kanilang 
numero ng kontak

Kailangan kong manatili sa bahay dahil sa COVID-19.  Maaari 
ba akong umalis ng bahay kung may emerhensya?
Maaari kang umalis ng iyong bahay kung ang iyong kalusugan 
o kaligtasan o sinumang kasambahay mo ay nasa panganib.  
Bisitahin ang coronavirus.vic.gov.au/translations para sa 
karagdagang impormasyon

Nilikha noong Setyembre 2020.  Anumang link sa 
isang panlabas na site ay ibinibigay para sa iyong 
impormasyon at ginhawa lamang.  Ang impormasyong 
ito ay pag-aari at ibinibigay ng bawat indibidwal na 
organisasyong pang-serbisyo. 

https://www.migrantworkers.org.au/get_help
https://www.fairwork.gov.au/
https://www.worksafe.vic.gov.au/
https://www.worksafe.vic.gov.au/choose-your-language
https://coronavirus.fairwork.gov.au/
https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/help-in-your-language-during-coronavirus
http://jobwatch.org.au/
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/covid-19-coronavirus
https://refugeelegal.org.au/
https://refugeelegal.org.au/
http://coronavirus.vic.gov.au/translations


Ako ay may hawak ng pansamantala o probisyonal 
na visa o ako ay hindi dokumentado.  Kailangan ko 
ng tulong pampinansya 
Maaari kang karapat-dapat para sa mga kabayaran 
sa pamamagitan ng Programang Suporta sa 
Matinding Paghihirap (Extreme Hardship Support 
Program). Bisitahin ang Red Cross website dito o 
tawagan ang Brotherhood of St Laurence sa 9422 
5650

Gusto kong makipag-usap sa isang tao tungkol 
sa aking damdamin 
Kung kailangan mong makipag-usap tungkol sa iyong 
kagalingang pangkaisipan, maaari mong tawagan ang 
Coronavirus Mental Wellbeing Support Service sa 1800 
512 348 o bisitahin ang Beyond Blue website dito. 
Maaari mong kausapin ang iyong doktor o bisitahin 
ang Lifeline website dito o tawagan ang 13 11 14

SINO ANG KOKONTAKIN

Kailangan ko ng 
libreng tulong sa aking 

pananalapi, pagkain, 
pabahay o kalusugang 

emosyonal sa panahon ng 
COVID-19

Sa ibaba ay mga serbisyong libre at kompidensyal mula sa iba-ibang 
organisasyon.  Ang mga pang-wikang suporta at serbisyo ng interpreter ay 
makukuha sa TIS National.  Mayroong mga link na naki-click. 

Kailangan ko ng tulong sa pagkain, pabahay o 
pananamit 
Para kumuha ng suporta, bisitahin ang Victorian 
Multicultural Commission website dito. Para sa mga 
estudyante, bisitahin ang Study Melbourne website 
dito.

Kailangan kong magpasuri sa COVID-19 pero 
wala akong bakasyon sa pagkakasakit o hindi ko 
makakayang lumiban sa trabaho 
Maaari kang karapat-dapat sa isang isahang 
kabayaran habang nakabukod pagkaraang 
magpasuri. Bisitahin ang coronavirus.vic.gov.au/
translations o tawagan ang 1800 675 398 para sa 
suporta sa aplikasyon

Nawalan ako ng trabaho o kita at nangangailangan 
ng tulong 
Para sa tulong pampinansya at tulong sa 
paghahanap ng trabaho, bisitahin ang Victorian 
Government coronavirus.vic.gov.au/translations

Wala akong kita dahil sa pagbubukod ng sarili o 
pangangalaga sa isang taong mayroong COVID-19 
Maaari kang karapat-dapat para sa Kabayarang 
Pangkalamidad na Bakasyong Pandemya (Pandemic 
Leave Disaster Payment) o Kabayarang Suporta sa 
Manggagawa (Worker Support Payment). Bisitahin 
ang Services Australia website dito o tumawag sa 
Services Australia sa 180 22 26

Nilikha noong Setyembre 2020.  Anumang link sa isang panlabas 
na site ay ibinibigay para sa iyong impormasyon at ginhawa 
lamang.  Ang impormasyong ito ay pag-aari at ibinibigay ng 
bawat indibidwal na organisasyong pang-serbisyo. 

Para sa Impormasyon sa COVID-19, bisitahin ang 
coronavirus.vic.gov.au/translationso tawagan ang 
COVID-19 HOTLINE 1800 675 398.  I-dayal muna 
ang 0 para sa interpreter.  Para sa mga isinalin na 
impormasyon, bisitahin ang coronavirus.vic.gov.au/
translations

https://www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/help-for-migrants-in-transition/vic-relief
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.lifeline.org.au/get-help/
https://www.multiculturalcommission.vic.gov.au/
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/updates/support-and-food-relief-organisations
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/updates/support-and-food-relief-organisations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment-victoria
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations
http://coronavirus.vic.gov.au/translations



